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Mektovi (binimetinib) 
Pregled zdravila Mektovi in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Mektovi in za kaj se uporablja? 

Mektovi je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje melanoma (kožnega raka), ki se je razširil ali ga ni 
mogoče kirurško odstraniti. 

Zdravilo Mektovi se uporablja v kombinaciji z drugo učinkovino, enkorafenibom (zdravilom Braftovi), in 
je namenjeno samo bolnikom, katerih celice imajo v svojih genih posebno mutacijo (spremembo), 
imenovano BRAF V600. 

Zdravilo vsebuje učinkovino binimetinib. 

Kako se zdravilo Mektovi uporablja? 

Zdravilo Mektovi je na voljo v obliki 15-miligramskih tablet. Bolniki običajno jemljejo 45 mg (tri 
tablete) peroralno dvakrat na dan, vendar se lahko odmerek zmanjša ali zdravljenje začasno prekine, 
če se pri njih pojavijo neprijetni neželeni učinki. Morda je treba zmanjšati tudi odmerek druge 
učinkovine, enkorafeniba. 

Zdravljenje z zdravilom Mektovi lahko traja, dokler ima bolnik od njega korist in se pri njem ne 
pojavljajo nesprejemljivi neželeni učinki. 

Predpisovanje in izdaja zdravila Mektovi je le na recept, zdravljenje pa mora uvesti in nadzorovati 
zdravnik, ki ima izkušnje s predpisovanjem zdravil za zdravljenje raka. Za več informacij glede 
uporabe zdravila Mektovi glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Mektovi deluje? 

Pri melanomskih tumorjih z mutacijo BRAF V600 je prisotna nenormalna oblika beljakovine BRAF, ki 
aktivira drugo beljakovino, imenovano MEK, ki sodeluje pri spodbujanju delitve celic. To omogoči 
nenadzorovano delitev celic in s tem razvoj raka. Učinkovina v zdravilu Mektovi, binimetinib, deluje 
tako, da neposredno zavira beljakovino MEK, beljakovini BRAF pa prepreči, da bi jo aktivirala, s čimer 
upočasni rast in širjenje raka. 
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Kakšne koristi zdravila Mektovi so se pokazale v študijah? 

Študija s 577 bolniki z melanomom z mutacijo BRAF V600, ki se je razširil ali ga ni bilo mogoče 
kirurško odstraniti, je pokazala, da zdravilo Mektovi skupaj z enkorafenibom podaljša preživetje 
bolnikov brez poslabšanja bolezni. 

Bolniki, ki so jemali to kombinacijo, so brez poslabšanja bolezni povprečno živeli skoraj 15 mesecev. 
Bolniki, ki so jemali samo enkorafenib, so brez poslabšanja bolezni živeli nekaj več kot 9,5 meseca, 
bolniki, ki so jemali drugo učinkovino, imenovano vemurafenib, pa malo več kot sedem mesecev. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Mektovi? 

Najpogostejši neželeni učinki kombinacije zdravila Mektovi in enkorafeniba pri največjih priporočenih 
odmerkih so utrujenost, navzeja (slabost), driska, bruhanje, odstop mrežnice (težava z očmi, ki 
privede do poslabšanja vida), bolečine v trebuhu, bolečine v sklepih, bolečine v mišicah in povečane 
vrednosti encima, imenovanega kreatin kinaza, kar lahko kaže na težave z mišicami. Ti neželeni učinki 
so se pojavili pri več kot 1 bolniku od 4. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Zakaj je bilo zdravilo Mektovi odobreno v EU? 

Do 50 % bolnikov z metastatskim melanomom ima mutacijo v genu BRAF, najpogosteje mutacijo 
V600. Zdravilo Mektovi lahko v kombinaciji z enkorafenibom pripomore k podaljšanju preživetja 
bolnikov brez poslabšanja bolezni. Neželeni učinki, ki so jih opazili pri zdravilu Mektovi, so podobni 
tistim, ki so jih opazili pri drugih zdravilih istega razreda, in veljajo za obvladljive. 

Evropska agencija za zdravila je zato zaključila, da so koristi zdravila Mektovi večje od z njim 
povezanih tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Kateri ukrepi se izvajajo za zagotovitev varne in učinkovite uporabe 
zdravila Mektovi? 

Priporočila in previdnostni ukrepi, ki jih morajo za varno in učinkovito uporabo zdravila Mektovi 
upoštevati zdravstveni delavci in bolniki, so vključeni v povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo 
za uporabo. 

Tako kot za vsako zdravilo se tudi podatki o uporabi zdravila Mektovi stalno spremljajo. Neželeni 
učinki, o katerih so poročali pri zdravilu Mektovi, se skrbno ovrednotijo in po potrebi se sprejmejo 
ukrepi za zaščito bolnikov. 

Druge informacije o zdravilu Mektovi 

Nadaljnje informacije o zdravilu Mektovi so na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. 
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